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Сравняване на телевизионните формати
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• Повечето производители на телев-
изори  вече замениха FUL HD телеви-
зорите на 4K-модели (UHD -3840x 

2160 пиксела), с исключение на ня-
кои по евтини модели телевизоров.

• На пазара освен LED телевизори вече 
има и OLED телевизори.
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• След плазмените телевизори на пазара се 
появиха телевизорите с течни кристали 
(LCD - Liquid Crystal Display).

• При тях е необходима подсветка зад 
екрана. 

• Подсветката се изпълнява с неонови тръби 
или със светодиоди (LED - Light Emitting 
Diodes).
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Периферна и директна (пълна) LED подстветка
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• Телевизорите с течни кристали с подсветка 
със светодиди са известни като LED
телевизори.

• OLED - Organic Light Emitting Diodes -
органични диоди излъчващи светлина.
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• Цветната информация при OLED 
телевизорите се получава чрез 
използването на органични съединения 
на въглеродна основа, които 
излъчват червена, зелена и синя 
светлина под влиянието на електрически 
ток. 
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• При OLED не е необходим външен 
източник на светлина за подстветка, 
което води до много ниска 
консумация на ток и до възможността 
за производство на много тънки 
профили. 



Сони Бравия OLED–TV A1
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Контрастното съотношение на новия 
OLED телевизор на Sony е 1 000 000:1. 

За сравнение едно от най-високите 
съотношения при LCD е 10 000:1. 
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Тъй като не се използва подсветка при 
OLED телевизорите е много лесно да 
се изобразят дълбоки нива на 
черното.

Цветовата информация се предава по-
правилно чрез OLED технологията, 
отколкото чрез LCD.
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• Недостатък на OLED телевизорите е по 
краткия живот в сравнение с LED
телевизорите. 

• Друг недостатък е по-високата им 
цена.
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• Фирма Самсунг предлага QLED
телевизори.

• QLED – Quantum Dots LED - квантови
точки

• Квантови точки —това са наночастици, 
които излъчват или изменят светлината 
при въздействие на електричество.
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• QLED телевизорите имат по-ниска 
консумация в сравнение с OLED
телевизорите и по-ниска стойност на 
производството. Притежават по-
висока яркост и контраст и са 
подходящи за гъвкави дисплеи.
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• Понастоящем производството на 

телевизионни приемници диктува 

развитието на телевизионните 

стандарти за пренос на 

телевизионни програми.
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• Над Европа кръжат 75 изкуственни 

спътника (69 през 2016 г.), които 

излъчват телевизионни програми. 

• От тях 51 спътника (49 през 2016 г.) 

излъчват HD телевизионни програми.

• UHD програми излъчват 40 спътника (32

през 2016  г.).

• 3D телевизионни програми вече не се 

излъчват (11 спътника през 2016 г.).
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• Cпътник EUTELSAT - Hot Bird - 13oE.

• (3 спътника, 101 транспондера)

• Програми    2015 г.      2016 г.    2017 г.

• HD                   187              201 263

• UHD                     2                  3 6     

• 3D                        2                  1 0
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• Cпътник ASTRA - Hot Bird – 19,2oE

• (4 спътника, 128 транспондера):

• Програми    2015 г. 2016 г. 2017 г.

• HD                   370           390          421

• UHD                    6             10            14

• 3D                        4               1             0         
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• Cътник Helassat 2 - 39o E

• (32 транспондера): 

• Програми    2015 г. 2016 г. 2017 г.

• HD                  29 (9 б.) 28 (9) 28(9)

• UHD                 0 0               0       

• 3D                     0 0 0 
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• Cътник Intelsat 12 - 45o E

• (24 транспондера): 

• Програми    2017 г.

• HD                  27 (12 български)

• UHD                 0

• 3D                     0
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Обработване на входия сигнал в телевизионните

приемници UHD
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• В Германия от 29 март 2017 г. се 

преминава към излъчване на DVB-T2.

• Стандартът DVB-T2 се изполва още във 

Великобритания. Италия, Швеция, 

Финландия, Дания, Испания, Харватия, 

Сърбия, Албания, Турция, Русия, 

Украйна.
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• При аналоговата телевизия се 

използваха 61 канала (от 1 до 12 и от 21 

до 69 тв канали - от 49 до 862 MHz).

• Понастоящем за наземно цифрово 

телевизионно разпръскване могат да се 

ползват 28 телевизионни канала (от 21 до 

48 тв канали – от 470 до 694 MHz)
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Smart Home – Интелигентен дом
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DVB-T2 HD приемник Digipal Smart Home (TechniSat)

Работи по стандарта Z-Wave в честотния обхват 868 MHz
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•Цифрово 
радиоразпръскване
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• 1923 г. – АМ радиоразпръскване в 
средни вълни;

• 1948 г. – УКВ-ЧМ радиоразпръскване;

• 1982 г. – Цифров запис на звуков 
сигнал на CD;

• 1989 г. – системата MUSIСAM за 
кодиране на звуков сигнал.
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• 1991 г. – Цифрово радиоразпръскване чрез 
спътник – DSR (Digital Satellite Radio);

• 1993 г. – ADR – Astra Digital Radio;

• 1995 г. – Т-DAB – Тerrestrial Digital audio 
broadcasting;

• 2001 г. – DRM – Didital Radio Mondiale;

• 2007 г. – T-DAB+.
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• Сравняване параметрите на УКВ-ЧМ и CD

Параметър УКВ-ЧМ CD 

Честотна лента, Hz 40 - 

12500 

20 - 20000 

Неравномерност на амплитудно-честотната 

характеристика, dB  

1,5 – 3,0 0,05 

Клирфактор, % 0,3 – 3,0 0,0015 

Преходно затихване м/у стереофоничните канали на 

честота 1000 Hz, dB  

50 - 30 110 

Отношение сигнал/шум при стереофоничен режим, 

dB 

60 - 40 116 

Динамичен обхват, dB  100 - 112 
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• Къде се излъчва T-DAB ?

• III обхват – 174 – 240 MHz (7 MHz канал)

от 5 до 12 + 13 канали (37 DAB канала по 
1,536 MHz)

• L обхват – 1453 - 1492 MHz

22 DAB канала по 1,712 MHz
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В III-ти обхват каналите с 

широчина 7 MHz са разделени на 

четири подобхвата с ширина 1,75 

MHz, в които се предава сигнал, 

чийто спектър е широк 1,536 MHz. 

Всяка една от подносещите е 

модулирана с /4 shift DQPSK.
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• Предимството на DQPSK пред QPSK е 
това, че се предава и съответно в 
приемника се детектира не 
абсолютната стойност на фазата, а 
фазовата разлика с предходния 
символ. Това не изисква кохерентност 
на фазата в демодулатора.
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• Според радиочестотния план Женева 2006 
г. за въвеждане на наземно цифрово 
радио- и телевизионно разпръскване 
България има защитени 34 радиочестотни 
разпределения в обхват 174–230 MHz – на 
11-ти и 12-ти канали.
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• За кодиране на източника при T-DAB
се използва стандарта MPEG-1 Audio   
Layer 2 (система Musicam) със скорост 
на цифровия поток от 8 до 384 kbit/s
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• T-DAB+ - звуковият сигнал е
кодиран по стандарта MPEG-4
AAC, което позволява
излъчване от два до три пъти
повече програми в един блок,
в сравнение с T-DAB.
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• Характерно за T-DAB е сихронното 
предаване на информацията за 
отделните програми. 

• При DVB информацията се предава 
асинхронно.
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• При DVB целият транспортен поток 
има обща защита от грешки. При       
T-DAB всяка от програмите има 
собствена защита от грешки.
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• До края на 2017 г. Норвегия изцяло 
прекъсва УКВ-ЧМ предаванията и 
преминава към Т-DAB.

• Швейцария планира да премине към 
T-DAB до 2020 г.

• Великобритания и Дания също планират 
изцяло да преминат към T-DAB.
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• С над 95% покритие на населението са 
Великобритания, Германия, Дания, 
Холандия, Швейцария. DAB-предаватели 
са включени в почти всички Европейски 
страни и в много големи градове в Азия, 
Африка, Австралия.
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DRM 

Didital Radio Mondiale
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3840 x 2160 пиксела

• DRM – е система за цифрово 
радиоразпръскване в обхвата на къси и 
средни вълни - до 30 MHz. 

• Очаква се въвеждането на система      
DRM-120 (DRM+) в обхвата на УКВ. (В Русия 
се използва системата Равис в обхвата на 
60 MHz).
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• Съществуват 12 варианта на DRM в 
средни вълни за комбинация на 
спектъра с честотна лента 4,5, 5, 9, 10, 
18 и 20 kHz, включително и съвместно 
предаване на аналогов и цифров 
сигнал.
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• Тъй като скоростта на цифровия поток при  
DRM е много ниска – от 4,8 kbit/s до 72 
kbit/s, то се използват различни алгоритми 
за кодиране на източника:

• MPEG-4 AAC – перспективно (подобрено) 
звуково кодиране, включващо методи за 
повишена шумоустойчивост за 
монофоничен и стереофоничен звук 
(говор и музика);
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• MPEG-4 CELP – кодер за реч с повишена 
шумоустойчивост за монофоничен звук 
(говор);

• MPEG-4 HVXC – кодиране с помощта на 
хармонични вектори – кодер за реч, 
осигуряващ много ниска скорост на 
цифровия поток.
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• За чувствително подобряване 
качеството на звука при намалена 
скорост на звуковия съпровод се 
използва методът SRB (Spectral Band 
Replication) за звуково кодиране.

• Методът SRB се използва при 
кодерите AAC (предимно) и CELP. 
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• Предавания по технологията DRM на 
средни вълни се осъществяват главно в 
Индия, където работят 25 мощни 
предавателя. На къси вълни работят 
предаватели в целия свят - във 
Великобритания, Германия, Франция, 
Ватикана, Румъния, Русия, Индия, Китай, 
Нова Зеландия, Южна Африка. 
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• От 2004 г. Радиопредавателен център 
Костинброд осъщестяваше DRM 
предавания на къси вълни.
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• Основният проблем на DRM е липсата на 
достъпни масови радиоприемници. Най-
ниската цена, на която се намират е над 
200 US$. Големите производители на 
радиприемници като Sony и Panasonic все 
още не предлагат такива приемници.



Благодаря за вниманието Ви.


